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نامەی دایکوباوکان ژمارە ١
زۆر بەرێزان خانمان و ئاغایان ،دایکان و باوکانی خۆشەویست
من و ھاورێکەم فراو ھاوزنە Frau
 Hausnetلە دڵەوە بەخێرھاتنتان دەکەین بە بۆنەی دەست پێکردنی ساڵی نوێی خوێندن .بەھیواین
دەستپێکێکی باش بۆ مناڵن وبۆ ئێوەی بەریزیش.
ھەروەھا بەھیواین لە ساڵی  2021پشوویەکی خۆشتان ھەبووبێت.
پێخۆشحاڵین بەدووبارە پێکەوە کارکردنێکی سەرکەوتوو وبەردەوام بۆ خۆشحاڵ کردنی مناڵەکانتان.
تکایە ئەمساڵیش بەبرواو دڵنیاییەوە لەگەڵ یەك کار بکەین .بەرێوەبەرو ئێەمش ھەموو کاتێك بەخۆشحاڵیەوە ئامادەین بۆ گف
توگۆ و چارەسەرکردنی کێشەکان ،ناروونیەکان و لەیەك تێنەگەیشتنەکان.
بەھۆی ئەوەی ئێمە قوتابخانەی تایبەتمەندین ،ئەمساڵیش کاتژمێری زیاتر وانە ئەڵێینەوە ،ئەوەش بۆ سوودی قوتابیان و پاڵپ
شتی کردنیانە لەکاتی پێویستیدا.
گۆرانکاری و مامۆستای تازە
بەھۆی خانەنشین بوون و وازھێنانی
مامۆستای تازەی پۆل

 Frauپێویست بوو ئەم گۆرانکایانە بکەین
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مامۆستایان پاڵپشت
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LAAin I
Frau Isabella Blank und Frau Voronika Held
کارکردن و پلن دانان

Frau

.2وانەی ھەڵبژێردراو ،وانەی وانەی بەھێزکردن و وانەی پەرینەوە Brückenunterricht
بەھۆی کۆرۆناوە وانە ھەڵبژیردراو دەست پێ ناکات .لەوانەیە ژمارەیەکی زۆر وانەی بەھێزکردن و وانەی کە پێی دەڵێن
پرد ھەبێت.
گرنگ
کاتی دەست پێکردن لیستی ناو نووسین و وانەی بەھێزکردنتان لە ھەفتەکانی داھاتوودا بۆئەنێرین .تکایە ھەواڵ بە ھۆرت
و میتاگسبیترۆینگ و ھۆکاری ھاتوچو بدەن.
.3
ESIS
تکایە ئەگەر ئیمێلتان لە  ESISوە بۆ ھات کلك لەسەر ووشەی Antwort oder
 sendenبکەن  ،ئەگەرنا ئێمە بەڵگەی خوێندنەوەیمان پێناگات .ئەگەر ھێشتا خۆتان لە  ESISناوونوس نەکردوە  ،تکایە
بەزووترین کات خۆتان تەسجیل بکەن ،چونکە باشترین رێگایە بۆ زانینی ھەواڵەکان لەکاتی داخستنی قوتابخانەدا.
.4چاودێری پێش وەخت
بۆ کەمکردنەوەی تێکەڵو بوونی قوتابیەکان ،لەکاتی ئێستادا چاودێری پێش وەختمان نیە .تکایە با مناڵەکان لەکاتژمێر
 .7:45لە قوتابخانەئامادە بن.

.5نەخۆشکەوتن
تکایە لە کاتی نەخۆشکەوتنی مناڵەکەتان پێش کاتژمێر  8:00پەیوەندی بەم ژمارە تەلەفۆنە بکەن  08131/754960یان
مناڵەکەتان لە  ESISناونووس بکەن کە نەخۆشە .یان لەسەر جیھازی وەڵمدانەوە قسە بکەن ،چونکە لەکاتژمێر  7:30کە
س لە بیرۆ نیە بۆ وەڵمدانەوەتان .ھەروەھابەھۆی زۆری قوتابیانی ئامادە نەبوو ،سکرتێرەکەمان ناتوانێت وەڵمی ھەموو
پەیوەندیەکان بداتەوە.
پێویستە دڵنیا بین کە قوتابیەکان لە رێگای قوتابخانە ھیچیان بەسەر نەھاتووە ،تکایە جۆری نەخۆشیەکەمان پێ بڵێن.
 .6داخستنی دەرگای قوتابخانە
بەھۆکاری دڵنیابوون و ئەمنیەت لەکاتژمێر  8:00دا دەرگای سەرەکی و دەرگای ھۆڵەکە دادەخرێت .ھەرمباڵێك دوای کات
ژمێر  ٨بێت ئەبێت لەجەرەسی دەرگای سەرەکی بدات  ،نابێت رێگای ھاتنەژوورەووی قوتابخانەی ناوەندی بەکار بێنێت.
تکایە با لی پەنجەرەی جەرەسەکە بمێنن ،ھەتا کەسێك قسەتان لەگەڵ ئەکات.
تکایەکی تایبەت لەدایکوباوکان ،ھاورێیەتی مناڵەکانتان ھەتا بەردەرگای سەرەکی قوتابخانە بکەن ،تەنانەت بۆ قوتابیانی پ
ۆلی یەکیش .بەمشێوەیە دڵنیایی و پاکوخاوێنی ئەپارێزین .سوپاس بۆ تێگەیشتنتان.
 .7رەوشتی ھاتوچۆ
تکایە رێگای ەاست نیشانی مناڵەکانتان بدەن بۆ کاتی ھاتوچۆ و نمونەی باشیان بۆ بھێننەوە.
بە ئۆتۆمبیل ھەتا بەردەرگای قوتابخانە مەچن ،ئەمە زیان بە قوتابیاکانی تر ئەگەیەنێت .لە جێگای رێپێنەدراو پارکی سەیا
رەکانتان مەکەن،چونکە بەردەوام کۆنترۆلی پۆلیسی لەسەرە.
پێویستە مناڵن پشت بەخۆیان ببەستن و ئاگاداری خۆیان بن لەکاتی ھاتوچۆدا .لەپۆلی چوەرەمەوە ھەوڵ بدەن بە پاسکیل
ھاتووچۆبکەن .ئاگاداری ئەوە بن کە پاسکیلەکانیان لەشوێنی تابتی پاسکیل بە زنجیر ببەستنەوە ،ھەروەھا رۆڵەکانیش
 Ctyrollenنابێت قوتابیان لەگەڵخۆیان بیبەنە ناو قوتابخانەوە.
 .8ھاوکاری رێگای قوتابخانە
لە دڵەوە سوپاسی ھەموو ئەوانە ئەکەین کە بەشدار ئەبن لە ھاوکاری کردنی ھاتوچۆی قوتابیان .خۆتان بن یان کەسی ناسی
اوتان .بتوانن بۆماوەی دوو ھەفتە رۆژانە نیو سەعات بەیانیان پێش دەست پێکردنی دەوامی قوتابخانە ،ھاوکاری مناڵن ب
کەن لە کاتی پەرینەوە لەسەر جادە.
بەرێوبەرایەتی شاری داخاو 5,10
 €بۆ ھەر سەعاتێك خەرج دەکات .تکایە ھەر کەسێك پێی خۆشە با خۆی ناو نووس بکات.
 .9شوێنی پاوزە کردن
ئێرەش بەشێکە لە بەشەکانی قوتابخانە .تێیدا جگەرە کێشان لەلیەن دایکوباوکان و میوانەکانەوە ھەموو شێوەیەك قەدەغەیە
ئێمە کێشەیەکی گەورەمان لەگەڵ فرێدانی خۆڵو خاشاك لەدەوروبەری حەوشەی قوتابخانە ھەیە وە ھەروەھا نوسین و وێنە
کێشان لەسەردیوارەکان بەتایبەتی لە کاتی پاش نیوروان و ئێواراندا .
پێویستە بە ماسکەوە بێنە ناو قوتابخانە.
 .10پلندانان بۆ ئورلوب
لەکاتی پلندانان بۆ ئورلوب تکایە رەچاوی کاتی کۆتایی و کرانەوەی قوتابخانە بکەن ،چونکە ریپێنەدراوە کە کاتی دەوا
می قوتابخانەئورلوب درێژ بکرێتەوە بە بێھۆکار .لەوانیە ئامادە نەبوونی قوتابی لەکاتی دەوامی قوتابخانە تووشی غەرام
ە و لێپرسینەوەتان بکات.
 .11دۆزینەوەی شت و کەلوپەل
تکایە لەسەر بۆکسی خواردن و خواردنەوەکانی مناڵەکان ناو ناوی پۆلەکانیان بنووسن ،ھەروەھا لەسەر جانتاو پێڵوی نا
و قوتابخانە.
.12ھۆم پەیج
www.Grundschule-dachau-ost.de
ئەم پەیجە لە رۆژانی داھاتوودا چالك ئەبێتەوە.

 .13کاتەکانی وانە ووتنەوە
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سەعات لە  ٨ھەتا ٨:٤٥
 .٢سەعات  ٨:٤٥ھەتا ٩:٣٠
سەعات  ٩:٤٠ھەتا ١٠:٢٥
سەعات  ١٠:٢٥ھەتا ١١:١٠
سەعات  ١١:٣٠ھەتا ١٢:١٥
سەعات  ١٢:١٥ھەتا ١٣:٠

پاوزە  ٩:٣٠ھەتا ٩:٤٠
پاوزە  ١١:١٠ھاتا ١١:٣٠

 .14کتێبخانەی قتابخانەکەمان
قتابخانەکەمان کتێبخانەیەکی تێدایە ،قوتابیان ئەتوانن کتێب بەبێ بەرامبار بەشێوەیەکی کاتی وەرگرن.
.15
لە ھەر قوتابیەك پەنجا سەنت وەردەگرین کە کتێب بۆ خوێندنەوەی ناو پۆل وەردەگرێت.
 .16ماپە ) دەفتەر( ی دایکوباوکان
دایکوباوکانی قوتابیانی پۆلی یەکەم و پۆلەکانی دواتریش ماپەیەکیان دەبێت کە ھەموو زانیاریەکی لەسەر  ESISتێدایە .ھ
ەروەھا ھەمووزانیاریەکی لەسەر رۆژانە و دەست پێکردنی وتابخانە تێدایە.
بەئیمزا لەسەرکردن یان وەڵم دانەوەتان لە  ESISبۆمان روون ئەبێتەوە کە زانیاری کۆتا لپەرەتان خوێندۆتەوە.
.17رێکوپێکی و پاکوخاوێنی
تکایە لەگەڵ مناڵەکانتان بە دڵنیاییەوە قسە بکەن کە بەرسیاریەتی  ،پاکوخاوێنی و رێکوپێکی ژووت  ،ومەمەر ئاودەستەک
ان لە ئەستۆ بگرن .ھەر زیان لێ کەوتن و خراپ بوونێك نرخەکەی بە کەسی پەروەردەکار دەژمێرێتەوە ،یان بۆ پاک کر
نەوە و چاک کردنەوە داوایان لێ ئەکەین بێنبۆ قوتابخانە.
.18لە قوتابخانەکەمان بەشی پەروەردەی کۆمەڵیەتی گەنجان ھەیە Frau
 Deckerکەسەر بە ێاڤۆ AWOی داخاوە .ھاوکارە لەگەڵ قوتابیان ،دایکوباوکان و مامۆستاکان.
.19تەرمینی گرنگ
ھەفتەی یەکەم وانەکان لە کاتژمێر  ١١:١٠تەواو ئەبێت  .لە دووشەممەوە  ٢٠/٩/٢٠٢١پلتی وانەکان دادەنێین.
کۆبوونەوەی دایکوباوکان Elternabend
پۆلی یەکەم چوارشەم ١٥/٩/٢٠٢١
پۆلی دووەم دووشەممەوە ٢٠/٩/٢٠٢١
پۆلی سێیەم سێشەممە ٢١/٩/٢٠٢١
پۆلی چوارەم سێشەممە ٢١/٩/٢٠٢١

لەکاژمێر ٧ی ئێوارە دەست پێ ئەکات

.1ھەڵبژاردنی نوێنەرانی دایکوباوکان پێنجشەممە  ٣٠/٩/٢٠٢١کاتژمێر ٧:٣٠
 -١ووتووێژی دایکوباوکان سێشەممە  ١٦/١١/٢٠٢١کاتژمێر  ١٦:٠٠ھەتا ١٩:٠٠
لەسەرەتای مانگیی یانزە بەنامەی تایبەت ئاگاداتان ئەکەینەوە
لەگەڵ رێزو سڵوماندا
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Andrea Noha

Carolin Hausnet Konrektoren

